"Twój partner
na każdym etapie kreacji"

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK | INSTAGRAM | FACEBOOK ADS

Powierz nam opiekę nad mediami społecznościowymi
Twojej działalności. Zadbamy o profesjonalne działanie
profilu, regularność w udostępnianiu treści oraz aktywną
komunikację z odbiorcami. Zbudujemy wokół Twojej marki
zaufaną społeczność, narrację przekształcimy w dialog, co
w naturalny sposób przełoży się na liczbę rekomendacji
produktu/usługi. Sprawnie funkcjonujący fanpage stanowi
obecnie jedną z podstaw prowadzenia przedsiębiorstwa,
będąc często pierwszym źródłem informacji, po które sięga
konsument.
Sprawdź naszą ofertę i zdecyduj, który pakiet odpowiada
Twoim potrzebom.
www.forrex.com.pl

JAK WSPÓŁPRACUJEMY?

Rozmowa
Konsultacja

Ustalenie celu
Poznanie Twojego biznesu

Kreatywność
Burza mózgów

Przygotowanie strategii działania

Twoja akceptacja

zgodnie z misją i wartościami firmy

na działanie

Działanie zgodnie ze strategią

Raport działań raz w miesiącu
[ 2 x na miesiąc rozmowy]

www.forrex.com.pl

OBSŁUGA FANPAGE PODSTAWOWY
[10 - 15 postów miesięcznie]
Współpraca na min. 3 miesiące
audyt fanpage + wprowadzenie zmian,
strategia na miesiąc z uwzględnieniem ważnych
wydarzeń w firmie,
kreatywny copywriting,
unikalne grafiki* tworzące spójność z treściami,
budowanie społeczności,
systematyczność prowadzenia fanpage,
tworzenie wydarzeń,
1 konkurs zgodny z regulaminem FB,
raport miesięczny,

Współpracując przez 3 miesiące poznajemy Twój biznes,
Twoje potrzeby i cele. Bazując na Twoich zasobach, będąc w
kontakcie z Tobą lub z członkiem zespołu.

INWESTYCJA 999 zł - bez reklam
*podstawowe zdjęcia dostarcza klient

www.forrex.com.pl

OBSŁUGA FANPAGE - MIDI
[10 - 15 postów miesięcznie]
Współpraca na min. 3 miesiące
audyt fanpage + wprowadzenie zmian,
strategia na miesiąc z uwzględnieniem ważnych
wydarzeń w firmie,
kreatywny copywriting,
unikalne grafiki* tworzące spójność z treściami + licencja
na grafiki,
szablon grafik na media społecznościowe,
budowanie społeczności,
systematyczność prowadzenia fanpage,
tworzenie wydarzeń,
1 konkurs zgodny z regulaminem FB,
raport miesięczny,
Facebook Ads - reklamy sprecyzowane na cel,

INWESTYCJA 1500 zł [w tym 250 zł na reklamę]
*podstawowe zdjęcia dostarcza klient
- IDEALNY NA START NA RYNKU LOKALNYM -
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OBSŁUGA FANPAGE - PREMIUM
[ 10 - 15 postów miesięcznie]
Współpraca na min. 3 miesiące
audyt fanpage + wprowadzenie zmian,
strategia na miesiąc z uwzględnieniem ważnych
wydarzeń w firmie,
dokładna analiza grupy docelowej,
kreatywny copywriting,
unikalne grafiki* tworzące spójność z treściami +
licencja na grafiki,
szablon grafik na media społecznościowe,
budowanie społeczności,
systematyczność prowadzenia fanpage,
tworzenie wydarzeń,
1 konkurs zgodny z regulaminem FB,
moderacja komentarzy lifestylowych 8-14,
obserwacja konkurencji,
raport miesięczny,
Facebook Ads - reklamy sprecyzowane na cel,

INWESTYCJA : 2000 zł [250 zł na Facebook Ads]
*podstawowe zdjęcia dostarcza klient
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FACEBOOK ADS
Media społecznościowe niosą ze sobą również ogromny
potencjał reklamowy. Pozwalają na dotarcie do
konkretnego grona adresatów, umożliwiają bezpośredni
kontakt z klientem i wiążą się z relatywnie elastycznymi
kosztami. To prosta i niezwykle skuteczna metoda
prezentacji oferty, pozwalająca jednocześnie na śledzenie
preferencji użytkownika oraz monitoring jego aktywności.
Social media to także doskonała platforma do reklamy
targetowanej - treści trafiają do sprecyzowanej grupy
odbiorców, co jednocześnie korzystnie wpływa na
budżetowe oszczędności.

REKLAMY tworzymy na TWOIM koncie
reklamowym, dzięki temu cały czas masz
podgląd do tego co się dzieje.
Ustalamy wspólnie cel, kreacje, treść i działamy!

www.forrex.com.pl

FACEBOOK ADS - PODSTAWA
[do 5 kampanii]

przygotowanie grafik* do reklam,
kreatywny, angażujący copywriting,
kontrola i analiza reklam,
utworzenie grup docelowych,
raport miesięczny,

*podstawowe zdjęcia dostarcza klient

INWESTYCJA: 1000 zł
[cena nie obejmuje kosztów reklamy]
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FACEBOOK ADS - PREMIUM
[do 5 kampanii]

przygotowanie grafik* do reklam,
przygotowanie prostego wideo,
kreatywny, angażujący copywriting,
kontrola i analiza reklam,
utworzenie grup docelowych,
raport miesięczny,

*podstawowe zdjęcia dostarcza klient

INWESTYCJA: 1500 zł
[cena nie obejmuje kosztów reklamy]

www.forrex.com.pl

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

ZAUFALI NAM

www.forrex.com.pl

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

ZAUFALI NAM

www.forrex.com.pl

KONTAKT
Relacje to fundament naszej agencji, więc jeżeli masz
pytania, zachęcamy Cię do kontaktu – rozmowa rozwieje
wszelkie wątpliwości.
FORREX MEDIA – AGENCJA KREATYWNA
ul. Długa 39/4
47-400 Racibórz
Żaneta Forreiter – Social Media Specialist
48 504 613 677
zaneta@forrex.com.pl
zanetasocialmedia@gmail.com
Dawid Forreiter – Dyrektor zarządzający
48 506 598 362
dawid@forrex.com.pl

www.forrex.com.pl

